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___________________________________________________________
Ata nº 003, do dia 25 de setembro de 2019, da Audiência Pública da Secretaria Municipal da Administração
e Finanças, realizada às 18h, na Câmara de Vereadores de Quitandinha, conduzida pelo senhor Ricardo
Casagrande, contador. A apresentação teve por objetivo expor os números da administração no quesito
finanças do 2º quadrimestre do ano de 2019; são audiências obrigatórias a serem feitas nas casas
legislativas para a Comissão de Finanças e Orçamento, em cumprimento ao Artigo 9º § 4º da Lei de
Responsabilidade Fiscal; foram expostos os seguintes dados: receita prevista foi de R$56.645.472; sendo
despesa realizada no valor de R$30.952.115; com interferência de R$1.434.964 para a Câmara; R$54.000
para QuitPrev; R$56.645.472 de despesa empenhada prevista; R$29.980.745 de despesa empenhada
realizada; R$27.697.993 de despesa liquidada; Superavit de R$1.765.158; despesas de Pessoal e
Encargos R$15.321.867 (51,1%); juros de encargos da dívida R$145.951 (0,5%); outras despesas correntes
R$11.586.897 (38,6%); investimentos R$2.306.209 (7,7%); amortização da dívida R$619.818 (2,1%); num
Total de Despesas de R$29.980.745. Investimentos (recursos próprios, programas, convênios e operação
de crédito) em R$2.306.209, sendo R$1.287.045 em obras (pavimentação, quadras de esporte, postos de
saúde, escolas e creche); R$963.606 em veículos, equipamentos agrícolas e rodoviários e aparelhos;
R$12.204 equipamentos de processamento de dados; R$23.294 em equipamentos diversos; R$20.060 em
móveis. Outras despesas correntes realizadas totalizaram R$11.586.897, sendo: R$360.389 em consórcio
(3,1%); R$2.564.983 em material de consumo (22,1%); R$431.445 em material de distribuição gratuita
(3,7%); R$1.042.287 em locomoção e transporte (9,0%); R$178.059 em outros pessoa física (1,5%);
R$5.981.689 em outros pessoa jurídica (51,6%); R$160.197 em tecnologia da informação (1,4%);
R$411.942 em auxílio alimentação (3,6%); R$275.731 em contribuição Pasep (2,4%); R$180.175 em outras
despesas correntes (1,6%). Total de Dívida Fundada R$1.828.513, sendo: R$159.560 Parcelamento Pasep;
R$536.489 Parcelamento Instituto RPPS; R$1.126.132 em Agencia de Fomento Pr; R$6.332 em Precatório.
Total de Dívida Flutuante R$30.962, sendo R$19.586 em consignações e R$11.376 em cauções.
Demonstrativo por função (realizada): Administração R$2.340.688 (7,8%); Assistência Social R$1.572.313
(5,2%); Saúde R$7.894.009 (26,3%); Educação R$8.693.776 (29%); Urbanismo R$3.284.542 (11%);
Gestão Ambiental R$586.911 (2%); Agricultura R$934.020 (3,1%); Comércio e Serviços R$436.771 (1,5%);
Energia R$337.653 (1,1%); Transporte R$20.450 (0,1%); Desporto e Lazer R$1.093.226 (3,6%); Encargos
Especiais R$765.770 (2,6%); despesa intra-orçamentária (QUITPREV) R$2.020.616 (6,7%); totalizando
R$29.980.745. Índices 2019 aplicados até o 2º quadrimestre: saúde 23,14%; educação 26,95%; despesa
com pessoal 54,34%; FUNDEB 71,8%, RCL R$45.208.891; dívida fundada R$1.828.513 (4,04%). Na
ocasião, o contador aproveitou a oportunidade para expor alguns dados financeiros relacionados à
Audiência Pública da Saúde que foi realizada na sequência: despesas totais foram R$7.839.663, sendo
R$4.145.745 com pessoal e encargos (52,9%), R$3.687.985 com outras despesas correntes (47%) e
R$5.933 em investimentos (0,1%). Outras despesas correntes da saúde realizadas totalizaram
R$3.687.982, sendo: R$215.334 em consórcio (5,8%); R$259.131 em materiais de consumo (7,0%);
R$155.757 em materiais de distribuição gratuita (4,2%); R$9.450 em outros pessoa física (0,3%);
R$2.911.339 em outros pessoa jurídica (78,9%); R$13.200 em tecnologia da informação (0,4%); R$123.771
em auxílio alimentação (3,4%). Base receita R$23.373.297; recursos SUS: R$1.796.015; aplicação total
saúde: R$7.839.663; despesas recursos 15% saúde R$5.411.014; aplicação a maior R$1.905.020.
Realizadas as explicações colocou-se à disposição e esclareceu as dúvidas. Nada mais havendo, eu,
Eduardo Karpinski, redigi a presente ata.

